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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.  15/2022 

 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů   

 

      

 

Brdy – Vltava, o.p.s 

se sídlem: Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš 

IČ: 275 86 481 

jednající ředitelkou Mgr. Markétou Dvořákovou, DiS. 

bank. spojení: č. ú.: 4333333389/0800 

variabilní symbol: 111 

(dále jen „příjemce“) 

 

a 

 

Město Nový Knín  

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín 

IČ: 00242888 

zastoupená starostou města Petrem Chmelíkem 

bankovní spojení: 0521474359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 
 

I. 

Preambule  

1. Příjemce, je právnickou osobou, která v čl. VIII. odst. VIII.5 Sociální fond regionu Brdy-Vltava 

Zakládací smlouvy ze dne 23. 6. 2015 a v čl. VII.5. Sociální fond regionu Brdy-Vltava Statutu 

„Brdy-Vltava“ ze dne 2. 10. 2017 zřídila tzv. Sociální fond regionu Brdy-Vltava (dále jen „SF B-

V“). SF B-V byl zřízen za účelem materiální podpory poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

v regionu Brdy-Vltava.  

2. Finanční prostředky jsou do SF B-V sdružovány z finančních prostředků obcí regionu Brdy-Vltava. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, finančních prostředků, poskytovatelem příjemci na 

účel stanovený v čl. III. této smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci do SF B-V dotaci, finanční prostředky, v celkové 

výši 118 000 Kč (slovy: stoosmnácttisíc korun českých) převodem na bankovní účet č. ú. 

4333333389/0800, variabilní symbol 111.  

3. Poskytovatel bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy se poskytuje příjemci pro rok 2021. 

Příjemce bude o dotaci na každý další rok žádat poskytovatele v takové lhůtě, aby výše dotace 

mohla být projednána zastupitelstvem v rámci schvalování rozpočtu poskytovatele. 

4. Předmětná dotace bude poskytnuta do 30 dnů od podpisu této 

smlouvy nejpozději však do 30.6.2022. Za den poskytnutí dotace se 
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rozumí den připsání celkové výše dotace, peněžních prostředků, na účet příjemce. 

 

III. 

   Účel smlouvy 

1. Pro účely této smlouvy se poskytovatelem sociálních a návazných služeb v regionu Brdy-Vltava 

rozumí organizace, které musejí zajistit kofinancování poskytovaných sociálních služeb, což bere 

poskytovatel na vědomí.  

2. Dotace je poskytována za účelem finanční podpory poskytovatelů sociálních služeb a návazných 

služeb v regionu Brdy-Vltava. 

3. Finanční prostředky dotace mohou být poskytovateli sociálních a návazných služeb použity za 

účelem:  

a. financování neinvestičních nákladů, účelně a účelově vynaložených prostředků a práce, 

vztahujících se k poskytovaným sociálním a návazným službám v regionu Brdy-Vltava a  

b. krytí finanční spoluúčasti k dotacím a grantům poskytovaným z rozpočtu Středočeského 

kraje, evropských Strukturálních fondů nebo jiných veřejných zdrojů na projekty 

podporující úkony sociální péče a prevence, případně k realizaci dalších sociálních, 

zdravotních a vzdělávacích aktivit v oblasti své působnosti.  

4. Poskytovatel bere na vědomí, že poskytnuté finanční prostředky na účel stanovený touto 

smlouvou budou poskytovatelům sociálních a návazných služeb v regionu Brdy-Vltava příjemcem 

rozděleny v průběhu roku 2022 nejpozději však do 30. 6. 2022. 

  

IV.  

Podmínky a kontrola hospodaření dotace 

1. Příjemce rozdělí poskytnuté dotace poskytovatelům sociálních a návazných služeb v regionu 

Brdy-Vltava v souladu se Statutem Brdy-Vltava o.p.s. ze dne 2. 10. 2017, Metodikou sociálního 

fondu regionu Brdy-Vltava a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava 

na období 2018 – 2022. 

2. Poskytovatelé sociálních a návazných služeb regionu Brdy-Vltava, kterým jsou finanční 

prostředky příjemcem rozdělovány, jsou uvedeny v příloze této smlouvy – Seznam a mapa 

poskytovatelů.  

3. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci pouze k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy.  

Tuto povinnost příjemce deklaruje: 

a. vyúčtováním o poskytnuté dotaci a 

b. závěrečnou zprávou obsahující shrnutí o poskytnuté dotaci,  

obé se příjemce zavazuje zaslat v písemné podobě poskytovateli nejpozději do 31. prosince 

následujícího roku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Poskytnuté finanční prostředky není příjemce oprávněn převádět do následujícího kalendářního 

roku.  

5. Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce poskytnout dotaci nebo její část 

poskytovateli sociálních a návazných služeb působících mimo region Brdy-Vltava, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

6. Příjemce se zavazuje s poskytovatelem sociálních a návazných služeb v regionu Brdy-Vltava 

uzavřít písemné prohlášení, že poskytovatel sociálních a návazných služeb v regionu Brdy-Vltava 

nesmí poskytnuté finanční prostředky od příjemce převést na třetí osobu. 

7. Pro případ, že příjemce nevyčerpá poskytnutou dotaci (tj. nerozdělí 

poskytnuté dotace poskytovatelům sociálních a návazných služeb v 
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regionu Brdy-Vltava) v celkové výši, vrátí příjemce nepoužité finanční prostředky na účet 

poskytovatele, a to ve lhůtě pro předložení vyúčtování dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

8. Vzhledem k tomu, že příjemce je právnickou osobou zavazuje se příjemce pro případ přeměny 

nebo zrušení právnické osoby s likvidací, o této skutečnosti poskytovatele včas informovat, 

nejpozději však do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí o přeměně právnické osoby resp. ode dne 

kdy vstoupila do likvidace. 

9. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě provádět kontrolu plnění této smlouvy, přičemž příjemce je povinen tuto kontrolu strpět a 

poskytnout poskytovateli při výkonu kontroly patřičnou součinnost.  

 

V. 

Sankce za porušení povinností příjemce 

1. Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých na základě této smlouvy, 

je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona 250/2000 Sb. Za porušení rozpočtové 

kázně bude příjemce povinen provést odvod do rozpočtu poskytovatele, který mu bude uložen 

v souladu s uvedeným ustanovením. 

 

VI. 

Publicita 

1. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o dotaci resp. finanční podpoře, poskytnuté 

poskytovatelem dle této smlouvy, a to tak, že v souvislosti s činností podpořenou poskytovatelem 

bude prezentovat poskytovatele na svých internetových stránkách.  

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytnutí dotace, finančního příspěvku, dle této smlouvy do SF B-V a uzavření této smlouvy bylo 

schváleno zastupitelstvem města Nový Knín dne ……. usnesením č. Usnesení č. ……………. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Výjimku z nabytí účinnosti této smlouvy podpisem obou smluvních stran upravuje zákon č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, na jehož základě nabývá smlouva, jejímž předmětem je dotace ve 

výši 50.000,00 Kč a vyšší a kdy jednou ze smluvních stran je územní samosprávný celek, 

účinnosti až okamžikem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

3. Podléhá-li, tato smlouva zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

příjemce bere na vědomí zveřejnění této smlouvy v registru smluv a poskytovatel se tímto 

zavazuje tuto smlouvu v zákonných lhůtách zaslat správci registru smluv ke zveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. 

4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Jakékoli změny této smlouvy se provádí formou písemných dodatků.   

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 

jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni. Na důkaz souhlasu s obsahem 

této smlouvy připojují obě strany svoje podpisy. 
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Přílohy: Zakládací smlouva ze dne 23. 6. 2015  

       Statut Brdy-Vltava o.p.s. ze dne 2. 10. 2017 

        Metodika sociálního fondu regionu Brdy-Vltava  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na období 2018–2022 

Seznam a mapa poskytovatelů 

 

 

 

 

V Dobříši dne: ………….       V Novém Kníně dne: ………….. 

 

 

 

 

_______________________    __________________________ 

    za Brdy-Vltava o.p.s.           za město Nový Knín 

 Mgr. Markéta Dvořáková, DiS.          Petr Chmelík 

 

 

 

 

 


